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 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 ********* 

 بقصر هالل  المعهــد العـالي للدراسـات التكنولوجيّة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2022/2023بالغ الترسيم بالنسبة للسنة الجامعية 
 

الي   والموجهين كافة الطلبة المنتمين  يعلم مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل

 2022/2023ح السنة الجامعية  ت تفت  ههد انالمع

 

 

واحترام مواعيد رزنامة   ةاريخ المحدد وااللتحاق بالمعهد خالل التلذلك يتعين على كافة الطلبة 

 الترسيم والتقيد بما جاء في هذا البالغ. 

 كاالتي  تين مرحلحسب وجوبا الترسيم   لية تتم عم

 

 

مع ضرورة   www.inscription.tn عبر الموقع  وحصرادفع معاليم الترسيم عن بعد وجوبا  .1

أسفل هذا   وتجدون  عن طريق طباعته أو تسجيله في ذاكرة الحاسوب.  سوآء حفظ وصل الخالص 

 معاليم الترسيم. بيان البالغ  

 :  تامالحظ

الولي  شهادة عمل    يرسل الطالب   األساتذة(:غير أبناء    )من بالنسبة ألبناء أعوان وزارة التعليم العالي   

  وذلك  isetkh.rnu.tnscolarite@حصرية عن طريق البريد االلكتروني على العنوان بصفة 

حتى يتم إدراجه في الحساب الخاص بأبناء أعوان وزارة التعليم العالي بالموقع الخاص بالترسيم  

 . 2022سبتمبر  01  الخميسمن قبل االدارة و ذلك بداية من يوم  عن بعد 

هم  الكتروني خاص ببريد  على ورة الحصول ر ض الى : تدعو ادارة المعهد كافة الطلبة ( اكيد جدا( 

            الخاصة بحياتهم الجامعية  المستجدات الحتفاظ به ليتمكنوا من متابعة جميع كما يتعين عليهم ا

لتسهيل عملية التواصل مع المعهد ) يجب أن يكون عنوان البريد االلكتروني شخصي يحمل اسم  و  

 و لقب الطالب(.  

 مرحلة التسجيل عن بعد

 

 المهني الماجستيرو  جازةمن اال الشعب لكافة 2022سبتمبر  12يوم االثنين 
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الحرص   وجب  هذه الحالة وفي قسط واحد أو على قسطين  على يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل  

الطلبة   ويعفى  2022/2023الجامعية  السداسي الثاني للسنة  انطالق على تسديد القسط الثاني مع 

الذين تمتعوا بمنحة أو قرض جامعي من خالصه مع ضرورة ارسالهم لوثيقة تثبت ذلك على البريد  

 . في االجال scolarite@isetkh.rnu.tnااللكتروني 

  www.isetkh.rnu.tn/fra/fiche عبر الرابط على موقع المعهد  وحصريايتم التسجيل وجوبا  .2

مع ضرورة  لجميع الطلبة و جميع الشعب  2022سبتمبر  11غاية  الى سبتمبر  01ابتداءا من 

الة ماسحة   )باعتماد جميع الوثائق المطلوبة بطريقة سليمة  وادخالدقة المعطيات بكل  ادخال

(Scanner .)) 

 مالحظة : 

 مثل:  يقع الغاء كل تسجيل ال يستجيب للشروط المطلوبة  

o او خاطئة  تعمير معطيات في غير مكانها 

o  تستجيب لشروط الصور الرسمية ال شخصية  ادخال صورة 

o  من الطالب ادراجه ادراج وثائق ال تخص ما هو مطلوب 

o  ادراج عنوان بريد الكتروني غير شخصي 

o  استعمال الة تصوير الهاتف لتصوير الوثائق و الصور 

 المصادقة على النظام الداخلي تتم خالل عملية تعمير بطاقة االرشادات. 

 Attestation de préinscription administrative en) عة وصل التسجيل عن بعد يتم طبا  .3

ligne )وبطاقة ( االرشاداتFiche de renseignement )  وذلك بعد تأشير اإلدارة على صحة

الوثائق والمعلومات المصرح بها ويقع اعالم الطالب بذلك عن طريق البريد االلكتروني المضمن  

 . في بطاقة االرشادات 

 

 

  تتم هذه العملية حضوريا وشخصيا بالمعهد لتسليم مختلف الوثائق المذكورة بجدول وثائق الترسيم  .4

 اإلداريوخالل التوقيت   التاليةحسب الرزنامة  وذلكطالب   وبطاقة  شهادة الترسيم  وتسلم

 التاريخ االختصاص لمستوى الدراسي ا

 جميع الشعب مستوايات جميع ال
 - 14 - 13 – 12أيام 

 2022سبتمبر  16و  15

 الحضوريالتسجيل مرحلة 
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الطلبة الجدد المعاد توجيههم والطلبة الموجهون إثر نقلة مطالبون بتسليم وصل ايداع الدفتر الصحي   

 لدى الفريق الطبي الجامعي المتواجد بالمعهد إضافة الى الوثائق المذكورة أعاله. 

 :  اتمالحظ

   >النفاذ إلى الوثائق اإلدارية<تحت  من موقع المعهد مطلب  سحب بالنسبة للطلبة المخرطشين يقع  

عن  و تعميره بكل دقة وارساله باسم السيد مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل 

وانتظار رد على أساسه تتم   scolarite@isetkh.rnu.tnطريق البريد الكتروني على العنوان 

لالمتحانات بالنسبة للطلبة   إلى أن التسجيل االستثنائي  مع اإلشارة  ترسيم وفق ما ذكر أعاله. عملية ال

 . 2022 أكتوبر  15إلى غاية   ويمتد  2022  أكتوبر  03ينطلق يوم   (Dérogataire)المخرطشين 

   بكامل العملية المذكورة أعاله ال يعتبر الطالب مرسما بالمعهد ما لم يقم   

 إلدارة المعهد رفض كل ملف منقوص أو وارد بعد اآلجال  ويمكن الترسيم شخصي   

 و الماجستير. االجازة سنوات لكافة  2022سبتمبر   19يتم احتساب الغيابات ابتداء من يوم االثنين  

خ المحدد أعاله يكون عرضة للعقوبات التأديبية  اري والطالب الذي ال يلتحق بالمعهد في الت  

 المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمعهد 

 

 

 القسط الثاني القسط االول التسجيل معاليم مجال التكوين

 30.000 38.000 68.000 اإلجازة في هندسة النسيج

 30.000 38.000 68.000 اإلجازة في هندسة األساليب

 30.000 38.000 68.000 يةهندسة الميكانيكالاإلجازة في 

 25.000 33.000 58.000 االجازة في التجارة و التوزيع

 25.000 33.000 58.000 االجازة في المحاسبة و المالية

إدارة وتطوير الماجستير المهني في 

 70.000 78.000 148.000 مؤسسات النسيج

 الماجستير المهني في التصرف في انتاج 

 و صناعة المالبس

148.000 78.000 70.000 

الماجستير المهني في تحليل و معالجة المياه 

 الصناعية

148.000 78.000 70.000 

 قسط واحد 72.000 المخرطشين

 

 معاليم التسجيل 
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دنانير مفصلة    8قسط وحيد بقيمة    :   األساتذة( غير أبناء    )من بالنسبة ألبناء أعوان وزارة التعليم العالي  

دنانير معلوم   02دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي + 5كما يلي : ) 

 ( (MASU)  في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية االنخراطدينار معلوم  01البريد +  

 

 
 القدامى المنتمين للمعهد: بالنسبة للطلبة 

تحمل صورة شخصية رسمية للطالب مستخرجة حصريا عبر الموقع    رشادات اإلبطاقة  •

http://www.isetkh.rnu.tn/fra/fiche 

 www.inscription.tnالتسجيل مستخرج من الموقع الخاص بالترسيم  وصل دفع معاليم  •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  •

 2021بالنسبة للطلبة الجدد بكالوريا 

صورة شخصية رسمية للطالب مستخرجة حصريا عبر الموقع   تحمل   رشادات اإلبطاقة  •

http://www.isetkh.rnu.tn/fra/fiche 

 www.orientation.tnبالتوجيه     الموقع الخاص بطاقة التعيين مستخرجة من  •

 www.inscription.tnوصل دفع معاليم التسجيل مستخرج من الموقع الخاص بالترسيم  •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  •

 البكالوريا  شهادةمن  نسخة  •

   من كشف أعداد البكالوريا  نسخة  •

 لدى الفريق الطبي الجامعي المتواجد بالمعهد   الدفتر الصحي  ايداعوصل  •

 بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من معاهد أخرى

تحمل صورة شخصية رسمية للطالب مستخرجة حصريا عبر الموقع    رشادات اإلبطاقة  •

http://www.isetkh.rnu.tn/fra/fiche 

 www.inscription.tnوصل دفع معاليم التسجيل مستخرج من الموقع الخاص بالترسيم  •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  •

 ا البكالوري شهادةمن  نسخة  •

 نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة  •

   من كشف أعداد البكالوريا  نسخة  •

 بطاقة إعادة التوجيه أو النقلة •

 الوثائق الخاصة بعملية الترسيم

http://www.isetkh.rnu.tn/fra/fiche
http://www.inscription.tn/
http://www.isetkh.rnu.tn/fra/fiche
http://www.orientation.tn/
http://www.inscription.tn/
http://www.isetkh.rnu.tn/fra/fiche
http://www.inscription.tn/
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 األصل من شهادة المغادرة من المعهد األصلي  •

 لدى الفريق الطبي الجامعي المتواجد بالمعهد   الدفتر الصحي  ايداعوصل  •

بالنسبة للطلبة الجدد الذين تم إعادة تعيينهم بالمعهد المطلوب منهم االستظهار ببطاقة   ة : مالحظ

 إعادة التعيين 

 بالنسبة لطلبة الماجستير المهني 

تحمل صورة شخصية رسمية للطالب مستخرجة حصريا عبر الموقع    رشادات اإلبطاقة  •

http://www.isetkh.rnu.tn/fra/fiche 

 www.inscription.tnوصل دفع معاليم التسجيل مستخرج من الموقع الخاص بالترسيم  •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  •

   البكالوريا من كشف أعداد  نسخة  •

 البكالوريا  شهادةمن  نسخة  •

 من شهادة التخرج  نسخة  •

 نسخ من كشوف األعداد للسنوات الجامعية  •

 لدى الفريق الطبي الجامعي المتواجد بالمعهد   الدفتر الصحي  ايداعوصل  •

 الفحص الطبي:  ❖

و    بالنسبة للطلبة الجدد يتم اجراء الفحص الطبي الجامعي في اقرب مركز صحة اساسية لمقر سكناهم 

 . 2022سبتمبر    16إلى    12من  تسلم الملفات الصحية إلى فريق الصحة العمومية الذي سيتواجد بالمعهد  

للحصول على    بوصل إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة ضروري  االستظهار  ويكون

 . الجدد  الطلبةبالنسبة إلى  شهادة الترسيم 

 

 

 

 المدير      

 المهدي شحاتة                  
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